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Ohřívač parafínu Weelko Melty 

Model: WK-E005 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Ujistěte se, že jmenovité napětí přístroje odpovídá napětí sítě. 

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti umyvadla nebo jiné nádoby s vodou. 

Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. 

Vždy zkontrolujte přístroj a kabel před použitím zda není znatelně poškozen. Nepoužívejte, pokud je poškozen. 

Nenechávejte přístroj bez dozoru, zatímco je zapnutý. 

Tento přístroj nesmí používat děti, stejně jako lidé s nějakým psychickým, senzorickým nebo mentálním postižením. 

Vždy odpojte přístroj ihned po použití. 

Nedotýkejte se topného tělesa. 

Nevkládejte žádné hořlavé předměty dovnitř vaničky nebo do blízkosti topného tělesa. 

Ujistěte se, že úroveň parafínu není nižší než "MIN" a ne vyšší než "MAX". 

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Tento výrobek splňuje tyto požadavky: 

1. Podmínky stanovené ve Směrnici o nízkém napětí: 2006/95/ES 

2. Podmínky stanovené ve Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě: 2004/108/EC 

 

RECYKLACE 

Pokud je některý z našich výrobků nebo jeho obal označen tímto symbolem, neměl by být považován za 
běžný komunální odpad. Pro zajištění správného nakládání s tímto odpadem jej zlikvidujte v souladu 
s místními zákony o likvidaci elektronických zařízení. Tato iniciativa pomůže zachovat a šetřit přírodní 
zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí ve vztahu k zacházení s elektrickým odpadem. 

 

VÍTEJTE 

Děkujeme za nákup. Před použitím přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny. Pokud si nebudete jistí správným 
používáním přístroje, požádejte o radu odborníka. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody a úrazy 
způsobené nesprávným používáním přístroje. 
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NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Vybalte parafínový ohřívač a dejte ho na stabilní povrch. 

2. Sundejte víko, rozbalte parafín a vložte jej do ohřívače spolu s pryžovou mřížkou, která slouží pro položení rukou či 
nohou na dno. Mřížku doporučujeme po lázni z parafínu vyjmout a použít znovu do roztátého parafínu při dalším 
použití. 

3. Zapojte přístroj do zásuvky, zavřete víko a nastavte tlačítko teploty na "HI" – tání parafínu. 

4. Jakmile se parafín roztaví, přepněte tlačítko na pocizi "LO". Po lehkém zchladnutí zkontrolujte teplotu parafínu 
rukou, abyste zjistili, zda je možné začít s lázní. 

5. Sundejte z rukou a nohou vše co nosíte (např. prstýnky apod.). Ruce i nohy důkladně očistěte od nečistot. 

6. Pokud je teplota parafínu vhodná pro lázeň, ponořte ruce do parafínu 4–6 krát vždy na 2−3 sekundy. Na rukách 
zůstane silný povlak parafínu.  

7. Nasaďte si fóliové rukavice pro udržení tepla a pro lepší absorpci živin z parafínové lázně. Nasaďte si na ně froté 
rukavice po dobu 15–20 minut. 

8. Po několika ošetření množství parafínu klesne do polohy "MIN". V tomto případě prosím přidejte více parafínu až 
po úroveň "MAX". Prosím, ujistěte se, že úroveň si udržujete vždy mezi značkami "MIN" a "MAX". 

9. Nepoužívejte aplikovaný parafín znovu. 

 

ČIŠTĚNÍ 

Odstranění parafínu z nádoby před čištěním: 

- zapněte tlačítko "HI" – tání parafínu a nechte parafín lehce po dně roztát, pak můžete celý blok parafínu 
snadno z nádoby vyjmout, 

- před čištěním nádobu vypněte z el.sítě a nechte vychladnout. 

Při čištění spotřebiče se vždy ujistěte, že je úplně v pořádku a odpojen od elektrické sítě. 

Po 100 ošetření budete muset vyčistit ohřívač a vyměnit parafínovou náplň kompletně: Vyjměte parafín z ohřívače a 

pečlivě vyčistěte spotřebič zevnitř a zvenku měkkým a čistým hadříkem. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Teplota tání: 65 °C 

Provozní teplota: 55 °C 

Kapacita: 2700 ml 

Výkon: 150 W 

Napětí: 220−240 V 

Frekvence: 50−60 Hz 
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Ohrievač parafínu Weelko Melty 

Model: WK-E005 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

Uistite sa, že menovité napätie prístroja zodpovedá napätiu siete. 

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti umývadla alebo inej nádoby s vodou. 

Neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny. 

Vždy skontrolujte prístroj a kábel pred použitím či nie je znateľne poškodený. Nepoužívajte, ak je poškodený. 

Nenechávajte prístroj bez dozoru, kým je zapnutý. 

Tento prístroj nesmie používať deti, rovnako ako ľudia s nejakým psychickým, senzorickým alebo mentálnym 
postihnutím. 

Vždy odpojte prístroj ihneď po použití. 

Nedotýkajte sa výhrevného telesa. 

Nevkladajte žiadne horľavé predmety dovnútra vaničky alebo do blízkosti vykurovacieho telesa. 

Uistite sa, že úroveň parafínu nie je nižšia ako "MIN" a nie vyššia ako "MAX". 

 

ES VYHLÁSENÍE O ZHODE 

Tento výrobok spĺňa tieto požiadavky: 

1. Podmienky stanovené v Smernici o nízkom napätí: 2006/95/ES 

2. Podmienky stanovené v Smernici o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC 

 

RECYKLÁCIA 

Ak je niektorý z našich výrobkov alebo jeho obal označený symbolom, nemal by byť považovaný za bežný 
komunálny odpad. Pre zaistenie správneho nakladania s týmto odpadom ho zlikvidujte v súlade s 
miestnymi zákonmi o likvidácii elektronických zariadení. Táto iniciatíva pomôže zachovať a šetriť prírodné 
zdroje a zlepšovať štandardy ochrany životného prostredia vo vzťahu k zaobchádzaniu s elektrickým 

odpadom. 

 

VITAJTE 

Ďakujeme za váš nákup. Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak si nebudete istí 
správnym používaním prístroja, požiadajte o radu odborníka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a 
úrazy spôsobené nesprávnym používaním prístroja. 
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NÁVOD K POUŽITIE 

1. Vybaľte parafínový ohrievač a dajte ho na stabilný povrch. 

2. Zložte veko, rozbaľte parafín a vložte ho do ohrievača spolu s gumovou mriežkou, ktorá slúži pre položenie rúk či 
nôh na dno. Mriežku doporučujeme po kúpeli z parafínu vybrať a použiť znovu do roztopeného parafínu pri ďalšom 
použití. 

3. Zapojte prístroj do zásuvky, zatvorte veko a nastavte tlačidlo teploty na "HI" - topenia parafínu. 

4. Akonáhle sa parafín roztaví, prepnite tlačidlo na pocizi "LO". Po ľahkom vychladnutí skontrolujte teplotu parafínu 
rukou, aby ste zistili, či je možné začať s kúpeľov. 

5. Zložte z rúk a nôh všetko čo nosíte (napr. prstienky apod.). Ruky aj nohy dôkladne očistite od nečistôt. 

6. Ak je teplota parafínu vhodná pre kúpeľ, ponorte ruky do parafínu 4-6 krát vždy na 2-3 sekundy. Na rukách zostane 
silný povlak parafínu. 

7. Nasaďte si fóliové rukavice pre udržanie tepla a pre lepšiu absorpciu živín z parafínového kúpeľa. Nasaďte si na ne 
froté rukavice po dobu 15-20 minút. 

8. Po niekoľkých ošetrení množstvo parafínu klesne do polohy "MIN". V tomto prípade prosím pridajte viac parafínu až 
po úroveň "MAX". Prosím, uistite sa, že úroveň si udržiavate vždy medzi značkami "MIN" a "MAX". 

9. Nepoužívajte aplikovaný parafín znova. 

 

ČIŠTĚNÍ 

Odstránenie parafínu z nádoby pred čistením: 

- zapnite tlačidlo "HI" - topenia parafínu a nechajte parafín ľahko po dne roztopiť, potom môžete celý blok 
parafínu ľahko z nádoby vybrať, 

- pred čistením nádobu vypnite z el.siete a nechajte vychladnúť. 

Pri čistení spotrebiča sa vždy uistite, že je úplne v poriadku a odpojený od elektrickej siete. 

Po 100 ošetrení budete musieť vyčistiť ohrievač a vymeniť parafínovú náplň kompletne: Vyberte parafín z ohrievača a 
starostlivo vyčistite spotrebič zvnútra a zvonku mäkkou a čistou handričkou. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Teplota topenia: 65 °C 

Prevádzková teplota: 55 °C 

Kapacita: 2700 ml 

Výkon: 150 W 

Napätie: 220−240 V 

Frekvencia: 50−60 Hz 
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Parrafin heater Weelko Melty 

Model: WK-E005 

 

GENERAL WARNING 

Ensure that the voltage is equivalent to the mains voltage. 

Do not use this device near a sink or other container filled with water. 

Do not immerse the device in water or other liquid. 

Always check the device and cable before use if you is not noticeable signs of damage. Do not use the device if it is 
damaged. 

Do not leave the device unattended when it is switched on. 

This device is not intended for use in children, as well as people with psychological, sensory or mental disabilities. 

Switch off the device immediately after use. 

Do not touch the heating element. 

Do not place any flammable objects inside the tray or near the heater. 

Make sure the paraffin level is not below "MIN" and not higher than the "MAX". 

 

EC DECLARATION OF COMPLIANCE 

This product meets the following requirements: 

1. Conditions set out in the Low Voltage Directive: 2006/95/EC 

2. Conditions set out in the Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/EC 

 

RECYCLING 

Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that 
these products shold not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper 
treatment of this waste , dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of 
electrical equipment. This initiative will help preserve save natural resources and improve standards for 

environmental protection in regard to the treatment of electrical waste. 

 

WELCOME 

Thank you very much for purchase. Please read the instructions carefully before operating the instrument. You can 
also ask a professional fur guidance to make sure you are using the instrument correctly. We will accept no 
responsibility for any accidents that occur due to incorrect operation.  
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INSTRUCTIONS FOR USE 

1. Unpack the paraffin heater and place it on a stable surface. 

2. Remove the lid, expand the paraffin and place it in the heater along with the rubber grille that is used to lay your 
hands or feet on the bottom. We recommend removing the grid after the paraffin bath and using it again in the melted 
paraffin after use. 

3. Plug the device into the socket, close the lid and set the temperature button to "HI" - melting paraffin. 

4. As soon as paraffin melts, switch the button to "LO". After slight cooling, check the temperature of wax by hand to 
see if it is possible to start with spa. 

5. Remove from the hands and feet, everything you wear (eg. Rings, etc.). Wash your hands and feet thoroughly from 
dirt. 

6. If the paraffin temperature is suitable for the bath, immerse your hands in paraffin 4-6 times for 2-3 seconds. A 
strong paraffin coating remains on the hands. 

7. Apply foil gloves to maintain heat and for better absorption of nutrients from the paraffin bath. Put on terry gloves for 
15-20 minutes. 

8. After several treatments, the amount of paraffin drops to "MIN". In this case please add more wax to the "MAX" 
level. Please make sure that you always keep the level between the "MIN" and "MAX" marks. 

9. Do not use the applied paraffin again. 

 

CLEANING 

Removal of paraffin from the container before cleaning: 

- turn on the "HI" button - melt the paraffin and let the paraffin melt slightly after the bottom, then you can 
remove the entire paraffin block easily from the container, 

- before cleaning clean the container and allow it to cool down. 

When cleaning the appliance, always make sure that it is completely fine and unplugged. 

After 100 treatments, you will need to clean the heater and replace the paraffin refill completely: Remove the paraffin 
from the heater and carefully clean the appliance from the inside and outside with a soft, clean cloth. 

 

SPECIFICATION 

Melting point: 65 °C 

Operating temperature: 55 °C 

Capacity: 2700 ml 

Power: 150 W 

Voltage: 220−240 V 

Frequency: 50−60 Hz 


